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2019 tavaszi szemeszterét másodéves pszichológia hallgatóként, Németországban töltöttem. 
Személy szerint Frankfurtot én csak ajánlani tudom, egy felejthetetlen félévről írok most, egy 
varázslatos városban. 
 
Az egyetem 
 
A Campus Westend (ahol a pszichológia szakos hallgatók tanulnak) olyan atmoszférát biztosít 
a tanuláshoz, amit nehéz szavakba önteni. Egy hatalmas parkot kell elképzelni, kávézókkal, 
szökőkutakkal és olyan könyvtárakkal, amik habár óriásiak, nonstop tele vannak tanulókkal 
(nem véletlenül, nagyon hangulatosak és motiváló ott tanulni).  Az egyetemen rengeteg 
sportolási lehetőség van, diákoknak nagyon olcsón (kb 20Euro/félév) és a menzán az étkezés 
is nagyon kedvező áron van (kb 3-4 Euro). Az órák nagy része németül van, nem valami 
egyszerű angolul pszichológiai órákat találni, úgyhogy a Goethe egyetemet főleg azoknak 
ajánlanám, akiknek legalább van egy erős B2-es nyelvtudásuk, mert nekem a friss B2-es 
nyelvvizsgámmal azért kihívás volt.  A professzorok nagyon segítőkészek és nyíltak, néhány 
annyira fiatal volt, hogy szinte barátokként kezeltek minket. Az órákból mindenképpen 
érdemes inkább a gyakorlatokra fókuszálni, én azt tapasztaltam, hogy sokkal kellemesebb az 
év folyamán esszéket írni és prezentációkat tartani, mint elmenni az előadások után július 
legvégén (mert kint akkor van a vizsgaidőszak) vizsgázni, főleg hogy Németországban nincs 
javítási lehetőség, csak szeptemberben.   
 
A közlekedés 
 
Közlekedés szempontjából Frankfurt egy hihetetlenül kedvező város, a helyi Sbahn és Ubahn 
vonalak az egész várost behálózzák. Gyakran járnak és nincs olyan hatalmas tömeg rajtuk, a 
beiratkozásnál pedig mindenki kap egy térképet, aminek a segítségével gyorsan 
megtanulható az ottani tájékozódás. Ezenfelül van 2 app, amik nagyon megkönnyíthetik a 
hozzám hasonlóan, eltévedésre hajlamos emberek helyzetét: az RMV és a DB Navigator. Az 
égre felnézve, van, hogy egyszerre 6 repülőt láthatunk, így természetesen a külföldre vagy 
csak Németországon belül utazni vágyóknak tökéletes város lehet Frankfurt. Olcsón lehet 
repjegyeket venni Európán belül nagyjából bárhova és a Flixbusz is egy nagyon kedvező 
lehetőség.  
 
A lakhatás 
 
Én Frankfurttól fél órára, egy Offenbach am Main nevű városban laktam, egy apartmanban. 
Havonta 365 Euróba került egy tágas szoba a rezsivel együtt, de ha kaptok helyet a 
kollégiumban az jóval olcsóbb és a központban van, csak nagyon időben kell jelentkezni. Ha 
Frankfurtban laktok, érdemes biciklit vinni vagy ott egyet bérelni, ezzel megúszva a 
tömegközlekedést. 
 
Társaság 
 
Ha valamit ajánlhatok az az, hogy az év elején nagyon megéri aktívnak lenni és elmenni az 
ESN által szervezett programokra (pl. a Stammtisch-ekre), mert az itt megismert barátokkal 



töltöd majd főleg a szabadidőd. Pszichológia szakon ebben 
a félévben csak 5en voltunk Erasmusosok Frankfurtban, 
tehát nagyon szuper volt, hogy szereztem barátokat más 
szakokról is. Egyébként a világ minden részéről érkeznek 
ide diákok, mindenki nyílt és kedves, rengeteg kultúrával és 
különböző szemlélettel, gondolkodásmóddal találkozhat az 
ember. Az Esn folyton szervezi a programokat és 
utazásokat a félév folyamán, ezekre megéri elmenni, mert 
általában szuperül sikerülnek.  
 
Szabadidő 
 
Frankfurt egy sokoldalú, változatos város, ahol mindenki megtalálhatja a maga világát. A 
modern rész, amit sokan csak „Mainhattan”-nek hívnak (a Majna és Manhattan 
összeillesztéseképp) tele van felhőkarcolókkal, a régi városrész (a Römer és környéke) a 
történelem kedvelőinek lehet érdekes és persze ott van még a Palmen Garten, egy gyönyörű 
hatalmas park, ami ingyenes a Goethe tanulóinak. Nekem a kedvenc kávézóm a Kaufhof 
tetején lévő Leonhard’s Sky Lounge volt, ahol 3Euroért isteni kávét kaphatunk, nem beszélve 
a mesébe illő kilátásról (én ezen a helyen szerettem meg először igazán Frankfurtot). 
Éttermekből, bárokból és szórakozási lehetőségekből nincs hiány, talán a vasárnap este 
kivételével, minden nap van valahol buli.  
 
Ha Frankfurtot választjátok, szerintem garantált, hogy egy fél éven át tartó, életre szóló 
élményben lesz részetek! Én bármikor visszamennék.  

 
Remélem, hogy sikerül kijutnotok! 
 
Dóri 



 


